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Неприемането на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия. обслужвана от ВиК - Шумен, отново поставя на д11евен ред 

въпросите. свързани със стратегията за развитие на ВиК сектора и ролята на 

Асоuиацшrге по ВиК за нейното реализиране. 

Когато се вземат решения. е важно те да бъдат от полза за гражданите и в 

този смисъл считам за необходимо да припомня някои факти от развитието на 

водния сектор в Република България. част от който е и Асоциация по ВиК на 

обособената територията на област Шумен. 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите от 2009 г. е 

заложено провеждане на реформа в отрс1съл ВиК. където са необходими 

инвестиции в размер над 11 млрд. лева. Основен източник на финансиране се 

явяват средствата от F.вропейските структурни и инвестиuионни фондове 

/[СИФ/. Средства от ЕСИФ се предоставят само за 1швеспщи11 в консолидирани 

територии, в които административната област съвпада с територията. на която 

действа само един ВиК оператор. наречена обособена територия. 

Законът изисква да се учреди Асоциация по водоснабдяване и канализация. 

когато собствеността върху ВиК системите и съоръженията в една обособена 

територия е разделена между държавата и една или повече общини. Асоциацията 

осъществява управлението на публичните държавни и общински ВиК ак ги ви като 

сключвс1 договор с ВиК оператор и следи за неговото изпълнение. Тя дава и 

становища относно выможностrа за безвъзмездно финансиране на ВиК 

инвестиционни намерения от ЕСИФ или ПУДООС. без което това е невъзможно. 

Всички документи и материа..11и, свързани с пре,1оставянето на 

финансиране по линия на ЕСИФ се преглеждат и съг.1асува1 от представите.1и на 

Европейската комисия �• изрично ус.1овие за допустимост е наличието на 

А11,1инипра11tве11 а.1�с на 1соц11аuн11rа: 
9700 Шр1rн. 6).1.�С.1аа11нс�.н� _,, JO 
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KOHCOnHArrpaHa O6OCO6eHa TepHTopl.tr. Cl,Bna'/laula c a/rlruHrrHcl pa'l HBHa Ia o6nac'f.

flparruara ua Oneparurua nporpaMa ..Oro,'rHa cpepa 2014 - 2020". Kof,ro ce oqepra
KaTO OCHOBeH H3TOqHHK Ha CpeICTBa ia ,rHBeCTHUHlr. pa3rnexAaT BCrKa

arrraHHcrparuBua o6.r:acr e Errrapur Karo penroH. Cpencraara no OIIOC ue 6brat'
ornycxaHr.l cauo n o6,racrn. B KoHTo lrNra Aeficrsaua AcouHaunc rro BlrK (ABUK).

noaflr,rcaH e aoroBop c erlrHcrBenu, Br.rK oneparop, o6c,ryNaaul o6oco6esara

TepHTopfir. H e pa3pa6oreHo perlroHaJrHo npeAHHBecrHrrr,roHHo npo)'qBaHe (PIIHII).

Oarr e, qe ..BfiK-IIIyMe u" OOA Hlra H3rrl,JrrrrBau ce HHBecrHItHoHeH npoeKT

3a H3rpax.XaHe Ha BHK xn$pacrp1,xr1'pa (.Iacr or Kofilo ca H3rpaxlaHe Ha

npeqHcrBareJ'rHa craHuHfl 3a nHTeEHH Bo.{r, 3a rp. IIlyMeH r.r peKoHcrpyKuH, Ha

AOBex.qaulHf, BOnonpoBo/1 or fl30BHp Tuva) no onepar14BHa nporpava "C)ro:rua cpe.na"

(OtlOC) sa croiisocr 126 u.qs. nB. HMeHHo. 3auo1-o orroBapfi Ha KpHrepufl 3a

KoHcolrHAr.rpaHa H aeficrBaua ABHK.

Kax QyHr,iunoHupa AcouHauurra no BHK Karo crpyKrypa e ,cHo pa3nHcaHo B

flpuna.nnux 3a opraHH3aunrra u aciiHocrra Ha acoulraulr{Te no aoaocua6&sBaHe

KaHauru3auHr. Br,slroxHocrure 3a KoHrpon Ha Acouuau[rra Brpxy BHK oneparopa ca

pa3nucaHH B ..AoIoBop 3a cTonaHHcBaHe. noallpxaHe rr eKcn,-roarauHs na BrrK

cacreMlrre H cbopbxeHHflTa H npcaocraBrHe Ha sorrocHa6,tHTe.r Hlr H KaHanH3auHoHHH

.ycnyrH", Kofiro e [y6.1Hqrro Aocfl,neH Ha caiira Ha ABUK-IllylreH Ha arpec:
https://oblastshumen.government.bg/vik/dogovori/ u l/.sua npeqKa BceKn 06utuucrs
caBeT qpe3 ynLnHoMoueH npe.tlcTaBrTen .[a H3noJl3Ba BcHqKH Bt3\.toxHH MexaHH3Mr.r

3a roBa.

B rosr4 cll..rcl,.r Hc HaMHparr 3a uenecbo6pa3Ho 6.'roKHpaHero Ha pa6orara Ha

AcouHauncra no BnK sa 6ara noJrHTHqecKH uacrpoeHrr l.r dereHur. Hanporua.

Bcr.rr{Ko roBa trle ce orpa3H HelarHBHo Btpxy pa3Bur'lte'ro ua BUK ceKlopa BbB BcrKa

eaHa or o6uluHrre or repuTopncra Ha o6.racrra.

B :aKqro,reHne Bn yaeprnau. qe BcHr{Krr rpr6aa la npocBnBaMe 3arp xeHocr
3a ctcrorH[rero Ha BoAHH, ceKTop H Bu npnroaasalt KLlr orfoBopHocr 3a peuaBaHe

ua npo6,reltnre B HHTepec Ha le.
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